
De najaarsnoviteiten 2016 van Festool voor de schildersbranche.

Wij weten alles van perfecte 
oppervlaktebewerking!
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 Patrick Hitzer, productmanagement Festool Group Wendlingen 

 Mijn doel: het perfecte oppervlak 

 Als men mij vraagt wat ik voor werkzaamheden bij Festool verricht, antwoord ik graag 
met: „ik reis veel, praat graag met mensen en kijk toe hoe zij hun werk verrichten“ – dit 
klopt inderdaad, maar er is een subtiel verschil. 

 Mijn reizen zijn daarbij altijd gericht op hetzelfde doel: het zoeken naar de perfecte ma-
chinie voor het perfecte oppervlak. En de beste ideeën en suggesties hiervoor doe je 
niet zo snel op in een kantoor of laboratorium maar juist op plaatsen waar in de praktijk 
met elektrisch gereedschap wordt gewerkt: in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in de 
rechtstreekse interactie tussen leermeester en leerling. 

 Ideeën en suggesties die ik met mijn collega's van de ontwikkelingsafdeling bespreek, 
die ons waardevolle informatie voor de optimale vormgeving van onze schuurmachines 
leveren en die wij vervolgens zeer grondig uittesten. Dit geeft ons zodoende de garantie 
dat wij u een uitstekend en in de praktijk getest stuk gereedschap kunnen ontwikkelen. 
Hetzij op het punt van vermogen, robuustheid, ergonomie of de minimalisering van on-
aangename trillingen. Daarvoor reis ik. Daarvoor werk ik. Elke dag weer. 

 Met het oog op de toekomst. 
 En perfecte oppervlakken. 
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De schuurmachines voor de vakman. 
Voorzien van de laatste innovaties voor 
het beste resultaat.
De nieuwe generatie compacte schuurmachines RTS 400, DTS 400 en ETS 125.

De compacte schuurmachines zijn nog verder verbeterd. Extreem handig 
is dat de compacte schuurmachines kunnen worden voorzien van de 
nieuwe unieke PROTECTORS die het materiaal beschermen en nabe-
werkingen overbodig maken. Bovendien zijn er nu twee mogelijkheden 
om stofvrij te werken volgens de wet-en regelgeving van het ministerie 
SZW: Met de bekende stofzuigers of met de nieuwe Longlife-stofopvang-
zak. Ook hebben de nieuwe compacte schuurmachines nog meer  
vermogen en een constant hoog, elektronisch geregeld toerental voor 
een 25 % snellere voortgang van het werk.

Overtuig uzelf...  
>>> www.festool.nl/oppervlak

NIEUW
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 Details waar je enthousiast van wordt. 
 En de klus gemakkelijker maken. 
 De enige juiste keuze. Met 25 % meer vermogen, unieke PROTECTORS, innovatieve stofopvangzak, 
MMC-regelelektronica en perfecte ergonomie. 

De nieuwe MMC regelelektronica brengt het ver-
mogen van 250 watt direct over op het werkvlak. 
Ongeacht of de machine zwaar belast wordt of 
niet.

De nieuwe compacte schuurmachines behoren 
tot de beste in hun klasse en zorgen voor een nog 
snellere voortgang van het werk dan voorheen.

Met compacte vorm, perfect uitgebalanceerde 
gewichtsverdeling met een gewicht van slechts 
1,2 kg en aangenaam aanvoelende softgrip inleg-
stukken bij de handgreep.

Vermogen + elektronica = 
ongeacht de belasting een 
stabiel toerental 25 % meer afname. Uitstekende bediening.

 NIEUW: 
 Deltaschuurma-
chine DTS 400 R 

 NIEUW: 
 Excenterschuurma-

chine ETS 125 R 
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In combinatie met de CT stofzuigers of de nieuwe 
Longlife-stofopvangzak goedgekeurd door TNO. 
U voldoet aan de wet- en regelgeving van het 
ministerie SZW en voorkomt hoge boetes.

Stofvrij en gezond werken.

 NIEUW: 
 Vlakschuurmachine 

RTS 400 R 

 Niet alleen de beste schuurmachines maar ook de beste SERVICE. 
Onze 36 maanden GRATIS reparatieservice houdt het volgende voor u in: 

 voor reparaties en vervangen van slijtageon-
derdelen betaalt u niets! Zelfs een accu wordt 
kosteloos vervangen. 
 Registreer direct uw nieuwe machine en profi teer van alle voordelen 
van SERVICE all-inclusive. 
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Extra comfort en extra veiligheid.
Standaard en van de hoogste kwaliteit.
De nieuwe generatie compacte schuurmachines. Tot het einde uitgedacht.

Met de compacte uitvoering en een gewicht van 
slechts 1,2 kg.

Met de unieke PROTECTOR om behoedzaam langs 
raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren.

Aangename handgreep dankzij softgrip en ergono-
misch perfect geplaatste schakelaar voor links- en 
rechtshandigen.

Ideaal voor bovenhands werken.
Zonder nabewerking en  
bescherming van materiaal. Ligt perfect in de hand
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Veilig stofvrij: met de CT-stofzuigers of met 
de nieuwe Longlife-stofopvangzak. Beide 
oplossingen hebben de TNO-prestatietoets 
doorstaan en voldoen aan de eisen van het 
ministerie SZW.

Innovatieve 
Longlife-stofopvangzak.

 Veilig stofzuigen met het nieuwe 
CLEANTEC verbindingssysteem.  
 De geïntegreerde bajonetafsluiting verbindt de 
afzuigslang veilig en snel met uw machine. En 
is even snel weer gedemonteerd. De afzuigslang 
schiet nooit meer ongewenst los waardoor de 
afzuiging gewaarborgd is. 
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U beslist wanneer de verbinding wordt verbroken: u alleen.
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  NIEUW:    nu ook bij de bovenfrees OF 1400 

en bij alle pendeldecoupeerzagen

  NIEUW:    nu ook bij 

 Ons motto: verbeter alles wat nog verder verbeterd kan worden. 

 En uitgerekend dit principe zorgt ervoor dat het CLEANTEC verbindingssysteem 
nu nog beter werkt dan ooit tevoren. Met een geïntegreerde bajonetsluiting als 
verbindingselement tussen de stofslang van de stofzuiger en het gereedschap. 
Met een tot wel 2,5 maal sterkere aansluiting. Met de compatibiliteit voor nieuwe 
maar ook bestaande machines. Eenvoudig achteraf uit te breiden voor alle D 27-
afzuigslangen. Met de garantie dat het loslaten van de afzuigslang gedurende de 
klus vanaf nu tot het verleden behoort. Het nieuwe CLEANTEC verbindingssysteem – 
afzuigen was nog nooit zo veilig. 

>>>  www.festool.nl/stofvrij 
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Als er geschuurd moet worden,  
is GRANAT de eerste keus.
Voor perfecte oppervlakken.
Met 5 x meer afname en langere standtijd in vergelijking met  
traditioneel schuurmateriaal*.

Meer informatie over het Granat allround schuurmateriaal 
vindt u op www.festool.nl/granat
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 Sterker 
 Door toepassing van een verbeterde 
schuurkorrelmix van aluminiumoxide 
en keramisch korund bij alle GRANAT-
schuurmaterialen met een korrelgrootte 
van 40 tot 80.  

 Sneller 
 Economischer werken dankzij een 
minder frequente wisseling van het 
schuurmateriaal. 

 Duurzamer  
 Door de hoge standtijden hoeft het 
schuurmateriaal minder snel vervangen 
te worden: u bespaart dus tijd en geld. 

 Stofvrij  
 Door een actief stoftransport met het 
MULTI-JETSTREAM-principe bij alle 
steunschijven met een diameter van 
150 mm.  

 Schuurkorrelmix van 
aluminiumoxide en 
keramisch korund **

Voorkomt het afbreken 
van de schuurkorrels 
dankzij een 
hittebestendige 
kunsthars verbinding

Stabiel en fl exibel – 
het dragermateriaal

Betere afzuiging door 
MULTI-JETSTREAMSnellere wisseling door 

StickFix-hechtsysteem

Schoon resultaat door 
gelijkvormige schuurkorrels

*   getest in het Festool-laboratorium met korrel 120 
**   al het schuurmateriaal in de korrelgroottes van 40 tot 80 
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 Schuren met systeem. 
 Omdat het beter wordt als het echt past. 

 FUSION-TEC steunschijf:   Voor een optimaal 
rustige loop bij toerentallen tot 11.000 min-1. 
Verkrijgbaar in drie verschillende soorten, 
van superzacht tot hard. Voor elke toepassing 
de juiste steunschijf. En met MULTI-Jetstream-
principe voor een sterke afzuiging. 

 Festool schuurmateriaal:   Optimaal op de machines, 
de steunschijf en de stofafzuiging afgestemd. Individueel 
voor iedere toepassing, voor grof- en fi jnschuren. Met 
lange levensduur en met StickFix hechtlaag even snel als 
eenvoudig te wisselen. 

 Stofvrij ook bij handmatig schuren: 
de handschuurblokken HSK-A met afzuiging. 

 De handschuurblokken HSK-A voor het nabewerken op 
moeilijk toegankelijke plaatsen, nissen en hoeken. Deze 
bieden een schoon resultaat bij het handmatig schuren, omdat 
er ook een mobiele stofzuiger op aangesloten kan worden. 
Toepassing van Festool schuurmateriaal dat dankzij StickFix 
snel gewisseld kan worden. 

 De lichte compacte schuurmachines RTS 400 R, 
DTS 400 R, ETS 125 R. 

 Met zijn slechts 1,2 kg is hij ideaal voor kleinere, verticale 
vlakken of bovenhands werken. Als deltaschuurmachine DTS, 
vlakschuurmachine RTS of excenterschuurmachine ETS 125. 

 De lichte eenhand-schuurmachines ETS EC met 
borstelloze EC-TEC-motor. 

 Compacte vorm, krachtige afname, uitstekende ergonomie – 
met een hoogte van slechts 116 mm en 1,2 kg gewicht. Perfect 
voor grote verticale vlakken en bovenhands werken. Met 3 mm 
schuuruitslag voor fi jn en zeer fi jn schuren of met 5 mm 
schuuruitslag voor het opschuren en het tussenschuren van 
lak. Verkrijgbaar in de diameters 125 mm en 150 mm. 
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 Afzuigslang met beschermhoes en geïntegreerde 
plug it-kabel:   Voor een optimale bescherming van 
vlakken en randen. 

 Opbergsysteem:   SYSTAINERS beschermen uw gereedschap 
en zorgen voor orde. Onder elkaar koppelbaar en op de 
mobiele stofzuigers. Dit maakt uw transport nog eenvoudiger. 

 Mobiele stofzuigers:   Sterk vermogen voor schone lucht 
en werkplekken. Verkrijgbaar in verschillende groottes en 
voor alle stofklassen. 

 De sterke, robuuste excenterschuurmachine 
ETS. 

 Ideaal voor grotere horizontale vlakken: de ETS met 150 mm 
diameter is verkrijgbaar in twee varianten. Met 3 mm 
schuuruitslag voor een schitterende oppervlakteafwerking 
of met 5 mm schuuruitslag voor het tussenschuren van lak. 
De excenterbeweging zorgt voor een fi jn schuurbeeld. 

 De universele met het 3-in-1 principe: 
de ROTEX-serie. 

 De veelzijdige excenterschuurmachine met 3-in-1 functie voor 
krachtige afname bij het grofschuren, hoge oppervlaktekwali-
teit bij het fi jnschuren en perfecte resultaten bij het polijsten. 
En als ROTEX RO 90 DX die kan worden voorzien van een 
driehoekige schuurzool voor hoge afname tot in de hoeken. 

 Voor grote vlakken in de droogbouw: 
langnek schuurmachine PLANEX LHS 225. 

 Nog eenvoudiger en sneller kunnen ruimtes in de droogbouw 
niet worden voorbereid: afhankelijk van de ondergrond en het 
schuurmateriaal zorgt de PLANEX voor een afname van wel 
18 kg per uur. Door de variabele lengte is hij tegelijk kort- en 
langnek schuurmachine en bovendien extreem robuust. 
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Elke dag weer denken wij na hoe wij het leven voor u eenvoudiger kunnen 
maken. Met perfect doordacht gereedschap én met services die zich volledig 
richten op de eisen van de dagelijkse praktijk. Uitvaltijden, onnodige extra 
inspanningen en extra kosten dienen zo veel mogelijk vermeden te worden om 
succesvol te zijn. De bijdrage van Festool aan uw succes: SERVICE all-inclusive. 
Het succes van onze klanten is ons immers veel waard.

Meer informatie over SERVICE all-inclusive, 
de servicevoorwaarden en de geldigheidsduur 
vindt u op www.festool.nl/service

CONCENTREER U OP UW  
ESSENTIE: UW WERK.

SERVICE all-inclusive geldt voor alle machines die na 2 april 2013  
zijn aangeschaft en binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerd.
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Testen zonder risico.
Tevredenheidsgarantie: voldoet het gekochte gereedschap niet helemaal 
aan uw wensen? Geen enkel probleem. Retourneer het gereedschap 
binnen 15 dagen na aankoop aan uw dealer en u ontvangt uw aankoop-
bedrag direct terug.

Reserveonderdeel of gratis vervangende machine.
10 jaar garantie op reserveonderdelen: wij houden elk reserveonderdeel 
minstens 10 jaar op voorraad. En mocht het onverhoopt bij uitzondering 
niet op voorraad zijn, dan krijgt u ter vervanging GRATIS een nieuwe 
machine.

Nieuwe machine bij diefstal.
36 maanden GRATIS beschermd tegen hoge kosten in geval van diefstal, 
eenvoudiger dan een verzekering. Bij diefstal – ook van de bouwplaats of 
uit de bus – u ontvangt tegen een eigen bijdrage van 100 euro excl. btw 
een gloednieuwe vervangende machine. 

Reparaties en slijtageonderdelen gratis.
36 maanden GRATIS reparatieservice*: als iets defect is, wordt  
het GRATIS gerepareerd. Inclusief vervanging van slijtageonderdelen  
en accu’s.

Als u de machine binnen 30 dagen na  
aanschaf registreert, kunt u profiteren  
van vele voordelen.
www.festool.nl/myfestool

*  De GRATIS reparatieservice geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele 
accessoires of reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines en gevallen waarin de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.
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1)   excl. btw     2)  incl. btw     Vrijblijvend prijsadvies van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken. 

Schuren

 Excenterschuurmachine ETS 150/5 EQ-Plus 
 StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT 
(zacht-HT), bedieningsgereedschap, fi ltercassette, 
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC 

  360,00 €   1)  435,60 €  2)

 Bestelnr.  571911 

 Excenterschuurmachine ETS EC 150/5 EQ-Plus 
 StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT 
(zacht-HT), bedieningsgereedschap, in SYSTAINER 
SYS 2 T-LOC 

  509,00 €   1)  615,89 €  2)

 Bestelnr.  571882 

 Excenterschuurmachine ETS EC 125/3 EQ-Plus 
 StickFix steunschijf Ø 125 mm W-HT (zacht-HT), 
bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

  509,00 €   1)  615,89 €  2)

 Bestelnr.  571894 

 Excenterschuurmachine ETS 125 REQ-Plus 
 StickFix steunschijf Ø 125 mm W-HT (zacht-HT), 
Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak, 
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

  318,00 €   1)  384,78 €  2)

 Bestelnr.  574636 

 Vlakschuurmachine RTS 400 REQ-Plus 
 StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, 
Longlife-stofopvangzak, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

  318,00 €   1)  384,78 €  2)

 Bestelnr.  574634 

 Deltaschuurmachine DTS 400 REQ-Plus 
 StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, 
Longlife-stofopvangzak, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

  318,00 €   1)  384,78 €  2)

 Bestelnr.  574635 

Alles voor het perfecte oppervlak.

Stofzuigen

 Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL SYS 
 Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27 x 3 m-AS met 
hoekdraaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met 
T-LOC-functie, vloerzuigmond D 36 PD, spleetzuigmond 
D 36 FD-150, draagriem SYS-CT, in doos 

  315,00 €   1)  381,15 €  2)

 Bestelnr.  584173 

 Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MINI 
 Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS 
met hoekdraaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met 
T-LOC-functie, in doos 

  367,00 €   1)  444,07 €  2)

 Bestelnr.  584150 

De excenterschuurmachines ETS EC zijn verkrijgbaar met individuele schuurschijven met 
een grootte van 125 mm en 150 mm. En met 3 mm schuuruitslag voor fi jn en zeer fi jn schuren 
of als alternatief met 5 mm schuuruitslag voor het opschuren of het tussenschuren van lak.

  NIEUW    NIEUW  

  NIEUW  



19www.festool.nl

 Roterende excenterschuurmachine 
ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 
 FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht-HT), StickFix 
schuurzool V93, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER 
SYS 2 T-LOC 

  469,00 €   1)  567,49 €  2)

 Bestelnr.  571819 

 Roterende excenterschuurmachine 
ROTEX RO 125 FEQ-Plus 
 FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht-HT), 
Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

  488,00 €   1)  590,48 €  2)

 Bestelnr.  571779 

 Roterende excenterschuurmachine 
ROTEX RO 150 FEQ-Plus 
 FastFix steunschijf Ø 150 mm (zacht-HT), 
Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC 

  574,00 €   1)  694,54 €  2)

 Bestelnr.  571805 

Accessoires stofzuigen

 Aansluitmof CLEANTEC antistatisch D 27/22 DM-AS/CT 
 Voor de ommantelde afzuigslang AS-GQ (bestelnr. 200041 
en 200051), voor aansluiting aan de afzuigkant (elektrisch 
gereedschap of zuigmond) 

  15,50 €   1)  18,76 €  2)

 Bestelnr.  500668 

 Aansluitmof CLEANTEC antistatisch D 27 DM-AS/CT 
 Voor afzuigslang D 27, voor aansluiting aan de afzuigkant 
(elektrisch gereedschap of zuigmond) 

  15,50 €   1)  18,76 €  2)

 Bestelnr.  500669 

 Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI 
 Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS 
met hoekdraaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met 
T-LOC-functie, in doos 

  400,00 €   1)  484,00 €  2)

 Bestelnr.  584159 

 Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 26 E 
 SELFCLEAN-fi lterzak, afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS, 
afsluitdeksel voor aanzuigaansluiting, slangdepot, 
Sys-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos 

  547,00 €   1)  661,87 €  2)

 Bestelnr.  583490 

Deze en vele andere mobiele stofzuigers in verschillende 
stofklassen en volumes vindt u op www.festool.nl

  NIEUW  

  NIEUW  



Terugname van oude machines, recycling, 
het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu. 
Meer informatie op www.festool.nl

 Festool 
 Noviteiten herfst 2016 – PAINT 

 Geldig vanaf 01.09.2016 

Dealer

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. 
Vervaardigd voor Festool GmbH, D-73240 Wendlingen, 06/2016

www.festool.nl

SERVICE all-inclusive: 36 maanden kostenbe-
schermingsgarantie ook op slijtageonderdelen, 
beveiliging tegen diefstal en nog veel meer. 
Meer informatie op www.festool.nl/service

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

vertegenwoordigd door:

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@festool.com

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen 
op www.festool.nl/vibratie

Bestelnr. 65881 NL/nl



En misschien 
bent u 
binnenkort een 
tooltester!

Meld 
u nu aan!

 Meer informatie op: 
 www.festool.nl/tooltester 
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Meld u nu 
online aan!

 Het online aanmeld-
formulier en alle 
deelnamevoorwaarden 
vindt u op 
www.festool.nl/
tooltester 

 De uiterste datum 
voor aanmelding is 
31 oktober 2016. 


